Webbinarium
Skogens skyttegravskrig – fredsmäklare sökes!
Morgondagens skogar – för vem? Och hur?
Torsdag 22 april, 2021
Tid

Torsdag 22 april 2021, kl 09.00–12.00

Plats

Via Youtube från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Anmälan

Senast den 19 april via denna länk.
Inloggningslänk skickas den 21 april till dem som har anmält sig.

Avgift

Kostnadsfritt

Frågor

Innehåll: Birgitta Naumburg, birgitta.naumburg@ksla.se, tel 08-5454 7707
Anmälan: Agneta Davidsson Ohlson, agneta.ohlson@ksla.se, tel 08-54 54 7712
Detta seminarium finansieras med stöd av Stiftelsen Carl Fredrik von Horns fond och
Stiftelsen Gunnar och Birgitta Nordins fond.

Kanske har vi aldrig haft så stora konflikter i skogen som nu. Trots att det läggs mycket tid på möten och
dialoger lyckas vi inte finna lösningar som vinner brett gehör. Är det ens realistiskt att tro att det går att
finna gemensamma lösningar när intresset kring skogen är så olika?
KSLA arrangerar detta digitala seminarium i samarbete med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).
I seminariet problematiserar vi intressekonflikterna kring användningen av skogen – vi försöker lyfta
blicken för att förstå varför vissa av skogens intressenter träter. Vi spanar också mot framtiden och vi
diskuterar vem som ska fälla avgörandet mellan olika mål- och intressekonflikter. Måste användningen av
en av skogens nyttigheter stå i vägen för användningen av en annan?
Syftet med webbinariet är att försöka förstå varför debatten är så polariserad och belysa diskussionen kring
de olika intressen som samsas på skogsmarken, nu och i framtiden.
Varmt välkomna!

Eva Pettersson
Akademiens sekreterare och vd
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Program
Skogens skyttegravskrig – fredsmäklare sökes!
Morgondagens skogar – för vem? Och hur?
Torsdag 22 april, 2021
Moderator: Malin von Essen, Malin von Essen AB
09.00

Välkomna
Eva Pettersson, KSLA:s akademisekreterare och vd
Malin von Essen, moderator
Oförenliga målsättningar skapar konflikter
Agneta Ögren, särskild utredare för Skogsutredningen
Varför träter vi så?
Camilla Sandström, professor, Umeå Universitet och ledamot i KSLA
Hur skapar vi en konstruktiv dialog?
Johanna Johansson, lektor, Södertörns högskola
Frågestund & diskussion

10.15

Paus

10.30

Hur kommer skogens nyttor värderas i framtiden? Några visionära tankar
Erik Herngren, Kairos Future
Naturturism, besöksnäring, friluftsliv – nya värden i skogen
Peter Fredman, professor, Mittuniversitetet
Frågestund & diskussion
Kan avvägningen mellan olika mål göras av marknaden?
IKEA – Hur vill slutkonsumenten att det ska vara? Vad upplever de som hållbart?
Ulf Johansson, skogschef IKEA
Hur bedömer investerare vad som är hållbart?
Roger Josefsson, hållbarhetschef Danske Bank
Går det att maximera skogens totala nytta?
Thomas Hahn, Stockholm Resilience Center, ledamot i KSLA
Diskussion
I panelen: Agneta Ögren, särskild utredare, Johanna Johansson, Södertörns högskola,
Thomas Hahn, Stockholm Resilience Center och Ulf Johansson, IKEA.

12.00

Avslutning
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